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 ATA 03-2022 – REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DO PLANO DIRETOR DE COLATINA-ES  (CMPD-COLATINA)

Aos 05 (cinco) dias do mês de  maio (05) de dois mil e vinte  dois (2022), às 08h15min (oito horas e quinze

minutos), no auditório do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), localizado na Rua Benjamin

Costa, n.º 105, Bairro Marista, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina-ES

(CMPD-C),  em  sessão  ordinária,  estando  presentes  os  seguintes  conselheiros: Edvaldo  Almeida  Vieira

(membro titular) Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (Seduma) e Presidente do

Conselho; Francisco Hermes Lopes (membro titular) representante da AEAC – Associação de Engenheiros e

Arquitetos de Colatina; Gabriella Dalla Bernardina (membro suplente) representante da ASSEDIC -  Associação

Empresarial de Colatina e Região; Vanderson Jacobsen (membro titular) representante do CBMES – Corpo de

Bombeiros de Colatina; Rafael Rebelo de Oliveira Albane (membro titular) representante do IDAF – Instituto de

Defesa  Agropecuária  e  Florestal  do Espírito  Santo;  Agostinho de Vasconcelos Leite  da Cunha (membro

titular) representante do  Ifes – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina;  Lenize Varnier Mazolini

Guio (membro titular), representante da OAB – Ordem dos Advogados do Brasil; Sérgio Biazi Júnior (membro

suplente) representante do Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental; Tatiane

Pacifico de Caux (membro suplente)  representante da  Semob – Secretaria Municipal de Obras;  José Carlos

Diniz Lourenço (membro titular) representante da  Semtran – Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e

Segurança  Pública;  Carolina  Paulino  do  Couto (membro  titular)  representante  da  Semfaz –  Secretaria

Municipal  da  Fazenda;  Geraldo  Ludovico (membro  titular)  representante  do  APROC  –  Associação  dos

Profissionais de Contabilidade de Colatina e  Gustavo Conopca Lievore (membro suplente) representantes do

CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil.  Além dos conselheiros, estavam presentes:  Gustavo

Tavares  Emerick (Engenheiro  Analista  da  Seduma);  Willian  da  Cunha  Ventura (Engenheiro  Analista  da

Seduma); Bruna Macedo Hott Coelho (Assessora Técnica); Gilmara Driely Martins Bispo (Estagiário de Nível

Superior  da  Seduma);  Carlos  Henrique  Bonadiman  Farias (Superintendente  de  Planejamento  Urbano  da

SEDUMA); e  Leonardo  Lizardo (Coordenador  de  Informação,  Planejamento  Urbanístico  e  Ambiental)  que

anotou todas as informações pertinentes às manifestações e deliberações pelos conselheiros para elaboração da

presente ATA. Depois de verificada a existência de "Quórum", o Presidente do Conselho deu por aberta a reunião

ordinária,  conforme dispõe o Artigo 15, parágrafo 1° do Regimento Interno do Conselho Municipal do Plano

Diretor  de  Colatina.  Após  iniciou-se  a  análise  das  matérias,  conforme  a  pauta  do  dia:  1)  017.517/2021  –
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APARECIDA MATERIAL ELÉTRICO E CONSTRUÇÃO: Solicitação de  Aprovação de Projeto Arquitetônico

para Construção de um Galpão Comercial (Aparecida Material Elétrico e Construção), com 01 pavimento com

Área Total de 160,00 m², localizado na Rua Soldado Leonardo, nº 26, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina-

ES, Inscrição Imobiliária nº 01.04.031.0040.001, inserido em Zona Residencial 2-1 (ZR2-1). Autor do projeto

arquitetônico, engenheira civil Nayara Martins Guimarães. O responsável pela análise foi o Eng. Civil Analista

SEDUMA Gustavo Tavares Emerick. O requerente solicita o envio do processo para o CMPD, para identificação

da rua Antônio Del Santo. Manifestações: O representante do requerente, Renato, estava na reunião e realizou

a apresentação do processo. Enfatizou a localização do empreendimento e apontou a rua a ser identificada.

Demostrou as ruas confrontantes e os usos da região, destacando as edificações com o uso misto e comercial. E

destacou que o local é rota de ônibus. O conselheiro Gustavo questionou se a edificação já existe no local. O

requerente Renato esclareceu que não, é que se trata da construção do galpão. Expôs ainda, que foi realizado

um abaixo-assinado com os moradores da região, sendo favoráveis a instalação do empreendimento no local. O

conselheiro Agostinho questionou sobre o impacto da edificação na vizinhança. O requerente Renato declarou

que por se tratar de uma loja de material de construção, sem depósito, não teria barulhos. A conselheira Tatiane

questionou sobre a chegada de produtos na loja. O requerente Renato esclareceu que,  na loja não haverá

depósito e nem entrada de caminhões. O conselheiro Agostinho declarou não se sentir confortável para decidir

algo que os moradores teriam que decidir. O engenheiro analista Gustavo apresentou a lei para os conselheiros,

destacando o que é necessário para ter um estudo de impacto urbano. O conselheiro Gustavo declarou que os

comércios que foram apresentados são antigos, e muitos já estão instalados antes da lei, caso identifique a rua,

vai possibilitar a abertura de novos empreendimentos. A conselheira Gabriela citou que o comerciante sempre

instala seu empreendimento nos locais que possuem público e demanda dos moradores, essa avaliação deveria

ser nesse sentido, ainda mais se tratando de um local que possui vocação comercial. O engenheiro Gustavo

ressaltou que possui pontos positivos e negativos ao se identificar uma via. Caso a via seja identificada será

permitido comércios de bairro no local. O conselheiro Vanderson evidenciou que no local é apenas o ponto de

venda, desta forma 100 m² é suficiente. Os conselheiros Gabriela e Geraldo apontaram que 100 m² não é

suficiente para um comércio de material  de construção.  Deliberação:  Dirimidas todas as dúvidas e estando

aptos a votar, os Conselheiros, foram desfavoráveis a solicitação de identificação da via Antônio Del Santo. Foi

sugerido que o  requerente apresente um relatório de impacto de vizinhança sobre a identificação da rua. A

conselheira Lenize se absteve da votação. O conselheiro José Carlos Diniz,  chegou após as manifestações

sobre o processo, desta forma não participou da votação. Por impedimento regimental, não houve votação do
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Presidente  do  Conselho  Edvaldo  Almeida  Vieira.  2)  404/2022  –  ELCIO  LUIZ  GATTI: Análise  do  Recurso

Administrativo, em face do indeferimento do pedido de desmembramento promovido nos autos do processo nº

404/2022, pela Seduma. A edificação está localizada na rua Robson Renato Rudio, nº 687, Bairro Luiz Iglesias,

Colatina/ES, com área total de 480 m². O proprietário solicita o desmembramento do lote, tornam-se dois lotes

com  240  m²  cada.  Engenheiro  Civil  responsável  pelo  levantamento  topográfico  Ricardo  Luiz  Pretti.

Manifestações:  O representante do requerente Bruno estava presente na reunião e apresentou o processo.

Destacou a localização do imóvel e um mapa da vizinhança demostrando, que as edificações do entorno, estão

com área inferior a permitida pela Lei Municipal. Ressaltou que 11 imóveis não estão em concordância com a

legislação do município, possuindo testada inferior a 10 metros linear. Expôs que o requerente já dividiu o lote,

realizou a venda, e neste momento está buscando regularizar a edificação. Esclareceu ainda, que mesmo com a

divisão do lote, cada segmento ficará com a m² maior do que os lotes da vizinhança. A conselheira Carolina

questionou se já possui edificação construída no local. A conselheira Lenize questionou se o pedido é para

regularização fundiária. O representante Bruno informou que sim, para ambos os questionamentos, ressaltando

que possui matrícula para os dois imóveis. O conselheiro Gustavo declarou que acredita que os imóveis da

vizinhança são antigos, desta forma justifica possuírem uma m² menor. A conselheira Gabriela questionou se a

testada da edificação é influenciada pelo zoneamento. O engenheiro Willian esclareceu que sim. O conselheiro

Agostinho expôs que deveria regularizar o bairro todo, pensando no coletivo. O engenheiro Willian declarou que

esse trecho é o principal do Luis Iglesias, assim sendo uma Zona de Uso Diverso 2, fazendo parte da ES. A

conselheira Tatiane, entende que caso o conselho vote positivo para esse caso, pode abrir procedente para

outros processos no futuro. Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas e estando aptos a votar, os Conselheiros,

foram desfavoráveis a solicitação do desmembramento do imóvel. Os conselheiros Geraldo Ludovico e José

Carlos  Diniz  se  abstiveram da  votação.  Por  impedimento  regimental,  não  houve  votação  do  Presidente  do

Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 3) 2276/2022 – FABIANO MERLO NOGUEIRA: Solicitação de aprovação de

Projeto Arquitetônico Comercial para construção de um Depósito, localizado na Avenida Fidelis Ferrari, s/n,

Bairro  Lacê,  Colatina/ES,  com área  total  4467,28  m²,  Responsável  pela  elaboração  do  projeto,  o  arquiteto

Luciano Foletto. O engenheiro Willian da Cunha Ventura, encaminha o processo para o Conselho do PDM, uma

vez que trata-se de atividade de Comércio e Serviço Principal, sendo de uso tolerado na Zona de Uso Diverso

(ZUD 2). Manifestações: O engenheiro analista Willian apresentou o processo e a sua localização. Esclareceu

que o uso é para depósito. O conselheiro Geraldo declarou que no local futuramente será a passagem para a

futura ponte. O conselheiro Diniz questionou se a Seduma tem acesso ao levantamento topográfico da região. O

                                                                          3 de 7 CONSELHO MUNICIPAL DO PLANO DIRETOR-COLATINA
REUNIÃO ORDINÁRIA 05 DE MAIO DE 2022
ATA 03-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CMPDC – Conselho Municipal do Plano Diretor de Colatina
Rua Elpidio Ferreira da Silva, s/n, Bairro Adélia Giuberti, Colatina/ES 

Telefone: 3177-7048

engenheiro Willian esclareceu que em 2016 foi feito uma alteração da Lei de Parcelamento do Solo, no qual foi

definido a largura das vias do município, entretanto, apesar de possuir essa medida, elas não foram demarcadas.

Neste caso, os lotes cadastrados na região, já foram deixados com o espaço para expansão da via. Este galpão

é de grande porte, devido a sua área útil, desta forma ele se encaixa como uso tolerado. E conforme a Lei do

PDM,  estabelece  que  o  conselheiro  pode  fazer  exigências  para  a  sua  instalação.  O  conselheiro  Rafael

questionou se o galpão deveria apresentar o uso. O engenheiro Willian esclareceu que na Lei do PDM, existe a

categoria  Depósito  de  Uso  Diverso.  O  conselheiro  Diniz  questionou  se  o  empreendedor  vai  implantar  um

cerimonial no espaço. O engenheiro Willian esclareceu que ele está solicitando para a construção de um galpão,

mas ele poderia alugar para qualquer empreendimento, e nisso terá que pedir a autorização do município e de

adequar as normas do PDM. Como técnico entendo que não possui maiores exigências para construção do

galpão. Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas e estando aptos a votar, os Conselheiros, foram favoráveis a

instalação do galpão, sem maiores exigências. Por impedimento regimental, não houve votação do Presidente do

Conselho Edvaldo Almeida Vieira. 4) INCLUSÃO DE NOVAS ATIVIDADES: Apresentação de alterações e novas

atividades no anexo 2 da Lei  Municipal 5273/2007.  Manifestações:  O Coordenador Leonardo apresentou a

solicitação,  destacando  os usos  permitidos  em  cada  zona.  Ressaltou  ainda,  que  nas  vias  identificadas  é

permitido comércio e serviço de bairro. Evidenciou que constantemente tem surgido demandas no município de

Colatina, para inclusão de novas atividades no anexo 2 da Lei Municipal 5273/2007. Demostrou as atividades a

serem adicionadas no anexo 2, sendo elas depósito de água, comércio varejista de bebidas, produtos agrícolas,

material  de  construção,  comércio  de animais  domésticos e  artigos  complementares,  salão  de  beleza  para

animais,  clínica  veterinária,  comércio  de  equipamentos  e  suprimentos  de  informática,  estabelecimento  de

recreação infantil, escritório de advocacia, bar com e sem entretenimento, academia de ginástica e similares,

casa de festas e cerimonial e fabricação de tubos de plástico / torneamento de plástico. O conselheiro Agostinho

questionou sobre a diferença de bar com e sem entretenimento. O coordenador Leonardo esclareceu que bar

com entretenimento possui música ao vivo, já sem entretenimento não. O conselheiro Gustavo questionou se a

questão do entretenimento é questão nacional ou conceito próprio. O coordenador Leonardo informou que é

nomenclatura do CNAE nacional. O conselheiro Agostinho questionou sobre como seria os resíduos originados

do petshop e dos agrotóxicos da loja de produtos agrícolas. O secretário Edvaldo esclareceu que neste momento

a discussão é sobre a inclusão da atividade. O conselheiro Rafael questiona sobre a atividade de recreação

infantil, entendendo que o mesmo seria um cerimonial de festa, ocasionando em uma grande movimentação de

veículos e pessoas na rua em que o estabelecimento seria instalado. O coordenador Leonardo esclarece que
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este empreendimento seria algo similar com creche ou hotelzinho, que são itens que já estão em serviço local. A

conselheira Tatiane questiona a diferença sobre hotelzinho e espaço de shopping infantil. A conselheira Gabriela

exemplifica que seria algo similar ao espaço Nuvem no bairro Maria das Graças. O conselheiro Diniz informou

que sobre a atividade de casas de festas a prefeitura pode fiscalizar  os ruídos caso ultrapasse o limite.  O

conselheiro Francisco declarou que é preciso ter um diálogo com os moradores do local que o empreendimento

será instalado. Deliberações: Iniciou a apresentação e votação dos itens para inclusão: Depósito de água em

comércio  local,  esclarecendo  que  existem  muitos  comércios  desse  no  município.  Deliberação: Todos

conselheiros favoráveis.  Comércio varejista de bebidas em comércio local.  Deliberação: Todos conselheiros

favoráveis. Comércio de produtos Agrícolas em comércio local. Deliberação: Os conselheiros por sua maioria

votaram  favoráveis  para  a  inclusão  em  comércio  local.  Os  conselheiros  Gustavo  e  Agostinho  foram

desfavoráveis, alegando que poderia gerar adversidades para a vizinhança. Desta forma, o item foi deliberado

pela  maioria  dos  votantes.  Comércio  de  Material  de  Construção em  comércio  local.  Deliberação: Todos

conselheiros favoráveis.  Comércio de Animais Domésticos e Artigos Complementares em comércio local.

Deliberação: Os  conselheiros  por  sua  maioria  votaram  favoráveis  para  a  inclusão  em  comércio  local.  Os

conselheiros Rafael e Gustavo votaram contra a inclusão. Desta forma, o item foi deliberado pela maioria dos

votantes.  Salão  de  Beleza  para  animais  Domésticos em  serviço  local.  Deliberação: Todos  conselheiros

favoráveis.  Clínica  Veterinária em  serviço  local.  Deliberação: Todos  conselheiros  favoráveis.  Comércio

varejista de equipamentos e suprimentos de informática em comércio local. Deliberação: Todos conselheiros

favoráveis.  Estabelecimento de Recreação Infantil em serviço local.  Deliberação: Os conselheiros por sua

maioria votaram favoráveis para a inclusão em comércio  local.  O conselheiro  Rafael  votou desfavorável.  O

conselheiro Agostinho se absteve da votação. Desta forma, o item foi deliberado pela maioria dos votantes.

Escritório  de  Advocacia em  serviço  local.  Deliberação: Todos  conselheiros  favoráveis.  Bar  sem

entretenimento em comércio local. Deliberação: Todos conselheiros favoráveis, entretanto solicitaram que seja

especificado, que não é permitido música ao vivo, Dj e telão com jogos e atrações no estabelecimento. Bar com

entretenimento em comércio de bairro. Deliberação: Todos conselheiros favoráveis. Academia de Ginástica e

Similares em serviço local. Deliberação: Os conselheiros por sua maioria votaram favoráveis para a inclusão em

serviço local. Os conselheiros Agostinho, Sérgio, Vanderson, Gustavo e Carolina votaram desfavoráveis.  Casa

de Festas  e Cerimonial  em Serviço  Principal.  Deliberação: Todos conselheiros  favoráveis.  Fabricação de

Tubos de Plástico /  Torneamento Plástico em indústria  de médio  porte.  Deliberação: Todos conselheiros

favoráveis.  Após a votação para inclusão das atividades foi  debatido sobre a  alteração das atividades de
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escritório  de profissionais  liberais  e/ou empresas,  escritório  de administração,  escritório  de construção  civil,

escritório de empresas de reparação e instalação de energia elétrica, escritório de importações e exportações,

escritório de empresas transportes e associações profissionais e entidades de classe, que atualmente estão

listadas nas atividades permitidas em comércio/serviço de bairro, e passaram a compor a lista das atividades

permitidas em comércio e serviço local.  Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas e estando aptos a votar, os

Conselheiros,  foram  favoráveis  a  alteração  das  atividades  mencionadas  em  comércio/serviço  de  bairro,

passando a contemplar a lista das atividades de comércio e serviço local.  5) O presidente Edvaldo sugeriu ao

conselho que a reunião dure no máximo 3 horas, possuindo o tempo máximo de apresentação do requerente de

15 min.  Deliberação: Dirimidas todas as dúvidas, os Conselheiros foram favoráveis.  Não existindo quaisquer

outras manifestações,  o  Presidente  do  Conselho  deu por  encerrada  a  reunião às 11h30min,  lavrando-se a

presente Ata, a qual foi por mim, Leonardo Lizardo, Coordenador de Informação, Planejamento Urbanístico e

Ambiental  da  Seduma  _____________________,  redigida  e,  ao  final,  aprovada  e  assinada  por  todos  os

conselheiros presentes.

______________________________________
EDVALDO ALMEIDA VIEIRA – Conselheiro titular
Seduma – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente

______________________________________
AGOSTINHO DE VASCONCELOS LEITE DA CUNHA  – membro titular
Ifes – Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Colatina

_____________________________________
CAROLINA PAULINO DO COUTO  – membro titular
Sem-faz – Secretaria Municipal da Fazenda

______________________________________
FRANCISCO HERMES LOPES – Conselheiro titular
AEAC – Associação de Engenheiros e Arquitetos de Colatina

______________________________________
GABRIELLA DALLA BERNARDINA – membro suplente
ASSEDIC - Associação Empresarial de Colatina e Região

_____________________________________
GERALDO LUDOVICO  – membro titular
APROC – Associação dos Profissionais de Contabilidade de Colatina
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_____________________________________
GUSTAVO CONOPCA LIEVORE  – membro suplente
CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

_____________________________________
JOSÉ CARLOS DINIZ LOURENÇO  – membro titular
Semtran – Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

______________________________________
LENIZE VARNIER MAZOLINI GUIO  – membro titular
OAB – Ordem dos Advogados do Brasil

_____________________________________
TATIANE PACIFICO DE CAUX  – membro suplente
Semob – Secretaria Municipal de Obras

______________________________________
RAFAEL REBELO DE OLIVEIRA ALBANE – membro titular
IDAF – Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo

______________________________________
SÉRGIO BIAZI JÚNIOR  – membro suplente
Sanear – Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

______________________________________
VANDERSON JACOBSEN – membro titular
CBMES – Corpo de Bombeiros de Colatina

______________________________________
BRUNA MACEDO HOTT COELHO
Assessora Técnica da SEDUMA

______________________________________
CARLOS HENRIQUE BONADIMAN FARIAS
Superintendente de Planejamento Urbano da SEDUMA

______________________________________
GILMARA DRIELY MARTINS BISPO
Estagiário de Nível Superior da Seduma

______________________________________
 GUSTAVO TAVARES EMERICK
Engenheiro Analista da SEDUMA

______________________________________
WILLIAN DA CUNHA VENTURA
Engenheiro Analista da SEDUMA
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